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ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

Πανηγύρια! Μέρες χαράς και ξεΥΥΟια-

σιάς Υια μάς ",ους μlκροίις. 'Έκφραση θρη

σκευτικης ευλά6ειας και άΥάπης για 'ΤΟΥ ά
γιο πού γιορτάζει άπό ϊOUς συγχωριανούς 

μας. δλovς. 

Πρωι - πρωί, πηγαίναμε στην lκKλησία v' 
άνάψ:>υμε τΟ κεράκι μας, νά λε ι τουργηθούμε, 

v' Co<ουσOUμε το τροπάρι, να περάσουμε κά
τω άπα την εΙκόνα κι ΟΟτερα vΆ ΠpdσKυνή

σovμε, να μάς καπνίσουν και να μάς ρό
yovν με άνθόνερο 0\ γιορτάρηδες άπό τα κα
ΠVιστηpoμέppεχα, για vΆ τους ευχηθούμε "το 

.Χρό-ιια πολλά.. . 
Μετά ξεχνν6μασταν εξω, στΟΥ τrεpί60λo, 

να δρούμε τα'.ις συμμαθητές και τΟΟς δαι:n<6:

λους μας, τώς σvyyενεϊς και τούς φίλους 

μας. 

'Αξέχαστα θά μείνουν στή μΥήμη μας 

τα πανηγύρια τοίι χωριού μας ... Αρχιζαν ά

πο την Τρίτη της Λαμ1Τρης πoV ΥιόΡ-ταζε ό 

δικός μας "Αη-Γιώργης 6 Σηχπηλάτης, ώι:; 

η)ν Κυριακή τού Θωμά -πoV πανηγύριζε ό 

άλλος .. Αη-Γιώργης ό ΠΟ'Ταμίτης - πού το 

μ ικρό του παρεκκλήσι καθόταν σΗ)ν δχθη 

ένός ποταμού-και φθάναμε στό μεγάλο πα~ 

νηγύρι της Άγίας Μαρίνας στις 17 Ί ουλίου. 

'E-KCi όλος ό κόσμος τού χωριού μας και 
τών ΠCΡΙXώΡΩV μαζεμένος. 'Ακόμα και τά 

λεωφορεία της KUΘρέας κou6αλοίισαν προσκυ

νητες άπο ίι) Μια-Μηλιά και τη Λεuι<ωσία 

πού 'ΡXOVΤαν νά πpoσKννήσouν στη χάρη της, 

νά ΨΩVrOOVν τα πωρικά τovς, vΆ φιλοξενη

θοίιΥ και να συVOμ lλήσovν με τούς γνωστούς 

τovς. 

Θυμάμα l σάν είμαστΑV μικρά, μαζεύαμε 

γΡόσι - γρΟσl τά λεφτά άπο τούς γονείς, τις 

θείες και τούς θείouς, τη γιαγια και τον 

παππού, τα δέναμε κόμπο και τά ΦVλάγαμε 

για να ξοδευτOVV όλα κcίνη την ήμέρα. 

ΟΙ νοικοκυΡές κι ΟΙ ράφτρες f!Tαv στις 

φoVριcς τovς, τις παραμονές τού πανηγυ

ριού. τα σπίτια κι ΟΙ αύλες δπΡεπε ν' άστρά

φτouν άπο καθαριότητα. Κ ι ΟΙ κοπέλλες θά 

'Ρα6αν και θά '6αζαν το πιο καινούργιο, το 

πιό καλό, το πιό δμορφο φόρεμά τouς. 

'Από μέρες στήνονταν ΟΙ Ο1<ηνες και ΟΙ 

πάγκοι στήν αύλή τής άκλησίας. Μικρέ:μπο

ροι ά'πό μοκρυά κι άπο κοντα κατέφθαναν 

4-5 μέρcς πιο πρίν για νά Kαλo6oλεφθoΊΙV 
καί νά ξεπovλή:σovν τις σovσαμόπιττcς, 

τούς σovσαΑ<ovς τovς, τα φρiσKα φouνToV

κ ια τους, τά καρίιδια, ,.' όμύγδαλα και ,.α 

λογης-λογής όπωρι'Κά τους. 

Κι ΟΙ συγχωριανοί μας δεΥ ,.α πήγαιναν 

πίσω. ΤΟ πιο καλοστημΙνο ηχΧ1τέζι "ταν ,.00 
ζαχαρσττλάστη ·μας. 'Αδύνατο ν' άv-rέξεlς 

στΟν πε ι pαb-μo καί vΆ μη δοκιμάσεις ,.Ις vb

στιμες πάστες του, ,.α κόιι:, ,.όν μπαι<λα6α 

και το κα,.είφι τou. 

'ΑσυναΥώνιστος δ Σά66ας δ Χ:ιρτζιώτης 

ξεδίπλωνε τό μικρό τov τραπεζάκι πού ά

Υο ι γε κατά ,.ήν πc-ρίσ,.αση, έστρωνε κα; μιά 

πρόχειρη μαντηλια έπάνω και τακ,.οποιoVσc 

καλλΙίεΧΥικα ,.0 παστελλώ<ι τov σ' ένα δί-

01<0 γιά να ΠρΟ4<αλεϊ και ,.ους π ι ο συγκρα

τημένους. 

Κι Ο Τσέλιγκας με τά καλάθια του και 

την κελαϊδιστη φωνή του πού 'ρ6ε άπ' τά μέ~ 

ρη της Πάφou κι έδεσc μαζί μ ας, κι έγινε 

ΣVγXωpιανός μας, μάς καλούσε νά πάρου

με κι άπ' αύτόν «όστΡαγάλια, κovαμέ, μάν

,.ολες, XαλεΠΙΑVά, κανναούρι). 

Πλάϊ-πλάϊ ό Παιιαης δ Πασάντας κι ό Xα~ 

ράλαμπος ό Χατζήγιωργης συναγΩVίζOVΤαν 

ποιός νά πpωToπ~υλήΌει ,.α καλάθια καί τά 

κοφίνια του, τά πανέρια και ,.lς κούζες του. 

Κ ι Ιμείς κάΥαμε τό λογαριασμό μας γ ιά νά 

μάς περισσέψουν λεφτά ν' άγοράσouμε σ-τό 

τέλος-τέλος και τό κουζάκ ι μας γιCι vΆ το 

γεμίσovμε φευγοντας αιτο ,.ηΥ πιο δροσερή 

6ρVση πού σνναν-τούσαμε στο δρόμο μας. 

Τον κουμπαρά μας ομως θά ,.Ον παίρνα

με άπο ,.η γ ρ ια την ΠΙΡΟΚΚου που πovλοίισε 

,.α πήλινα άγγεία, πoιJ μέ τέ,χνη έφτιαχνε ό 

συγχω'ριανός μας άγγειοπλάστης, ό Kυριλ~ 

λάς. 

rvρvώvτας Ιδώ κι b<ci μάς "ταν άδύνα

,.0 vΆ μή γευτoVμε τους γλυχόμελouς λov

κouμάδες που μέ ,.ΟΟη μαεστρία ό<αΥε ή 

γειτόΥισσα και Υονά μας ή Mapcw:X.ι τού 

rιάννοκα. 

Τελευ,.αία νότα στΟ πανηγύρι, ό -τυφλος 




